Waar haal je jouw pup vandaan?

ADVIEZEN VAN ORSE KET

Je hebt de meeste kans op een lieve, gezonde, stabiele Australische Labradoodlepup zonder
(latere) problemen, als je een pup kiest volgens de 4 onderstaande richtlijnen.
1- Maak kennis met de moederhond en kijk goed naar haar gedrag (spelen, aaien). Grommen
of bijten? Meteen afscheid nemen! Bezoek ook de reu indien mogelijk of vraag een goede
beschrijving.
2- Kijk ook goed naar de voorouders van de pup, minstens twee generaties aan beide kanten
(als deze niet bekend en geregistreerd zijn, is dat geen goed teken). Vraag (en zoek op
internet) naar eventuele gedragsproblemen of ziektes/aandoeningen bij (voor)ouders of
eerdere nestjes.
3- Kies voor een pup die vanaf de eerste week begint met een goed socialisatieprogramma.
De eerste levensweken zijn namelijk bepalend voor de verdere ontwikkeling tot een
volwassen hond.
4- De moederhond moet zich veilig en gesteund voelen in de periode voor, tijdens en na de
bevalling. In deze periode geen stress en geen grote veranderingen binnen de roedel of van
verblijfplaats. Ze heeft veel rust nodig, aangepaste voeding, positieve aanmoediging tijdens de
gehele bevalling en begeleiding bij het zogen van de puppen.
Kennels en gastgezinnen
Wij van Orse Ket maken ons zorgen over puppy's in kennels, die geen zorgvuldige
socialisatieperiode krijgen tijdens hun eerste acht weken. Deze periode is nooit meer in te
halen.
En we onderscheiden ons van fokkers die gebruik maken van gastgezinnen, waarbij het
gastgezin 'hun' zwangere teef vlak voor de bevalling terug moet brengen naar de fokker. De
moederhond bevalt dan in een omgeving die niet haar thuis is, zonder aanwezigheid van
iemand uit haar gezin (roedel).
Meestal zijn er ook nog andere honden bij de fokker in huis die niet blij zijn met de indringer
die meer aandacht krijgt. De moederhond is continu op haar hoede en in een staat van stress,
ook al toont ze dit niet. Zelfs na de bevalling geeft ze stresshormonen via de moedermelk door
aan haar puppen. Deze puppen hebben daardoor grotere kans om moeilijk (o.a.
verlatingsangst), asociaal en angstig te worden. Als de puppen zes of zeven weken zijn gaat
de teef (alleen) terug naar haar gastgezin.
Wij van Orse Ket vinden dit alles dieronvriendelijk en zeker niet in het belang van de
zwangere teef of van de puppen. We zijn van mening dat financieel gewin niet boven het
welzijn van de puppy's, de honden en hun roedel mag worden gesteld.

